
Załącznik 31: Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2016–2020, o wydanie w 2021 r.    
                       świadectwa  dojrzałości 
Wypełnij ten formularz, jeżeli w latach ubiegłych przystępowałeś(-łaś) do egzaminu maturalnego, ale nie otrzymałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości, 
ponieważ (1) nie zdałeś(-łaś) egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo (2) nie przystąpiłeś(-łaś) do egzaminu maturalnego z jednego 
przedmiotu na poziomie rozszerzonym. 

Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż do dyrektora właściwej OKE – najpóźniej 31 maja 2021 r. 
Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożony osobiście 
w siedzibie OKE. 

X1. Miejscowość X2. Data – – 

X3. Do Dyrektora 

 Wskaż OKE, do której składasz wniosek. 

Część A. Dane osoby, która składa wniosek 

A1. Numer PESEL A 
 Jeżeli nie masz nr PESEL, w pole oznaczone przerywaną linią wpisz nazwę i numer innego dokumentu tożsamości, którym się posługujesz.

A2. Nazwisko 

A3. Imię (imiona) 

A4. Numer telefonu 

A5. Adres e-mail 

Część B. Informacje o zdaniu egzaminów obowiązkowych w ubiegłych latach. Oświadczenia 

B1. Na podstawie § 11kzm rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.) składam wniosek o wydanie świadectwa 
dojrzałości w 2021 r. 

Poniżej wskazuję lata, w których zdałem(-łam) egzaminy z przedmiotów obowiązkowych, które są niezbędne do 
uzyskania świadectwa dojrzałości w 2021 r.

Przedmiot 
Rok, w którym zdałem(-łam) ten egzamin 

 Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie z niego co 
najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia.

B1.1. język polski – część pisemna na poziomie podstawowym 

B1.2. matematyka – część pisemna na poziomie podstawowym 

B1.3. 
język obcy, tj. język ……………………………………………. 
– część pisemna na poziomie podstawowym

B2. Jednocześnie oświadczam, że w 2021 r.:

B2.1. nie będę przystępować do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów 
dodatkowych. 

Tak. 

B2.2. nie będę przystępować do części ustnej egzaminu maturalnego z żadnego przedmiotu. Tak. 

Część C. Podpis składającego informację 

C1. Potwierdzam powyższe informacje własnoręcznym podpisem: 
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